
 

Como se inscrever no II Seminário do CCO? 

Veja esse passo a passo... 
 

Primeiramente, escolha sua forma de participação. Essas são as possibilidades: 

 

 

 

Formas de 
participação 

Ouvinte 

Com inscrição em 
minicurso 

Sem inscrição em 
minicurso 

Apresentação de 
trabalho 

Pôster 

Com incrição em 
minicurso 

Sem inscrição em 
minicurso 

Comunicação 

Com inscrição em 
minicurso 

Sem inscrição em 
minicurso 



INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE OUVINTE 

 

 

1º passo - Consulte a tabela de valores (no final deste informativo) e faça o pagamento da taxa de inscrição. 

O pagamento deverá ser realizado por meio de depósito em conta poupança ou transferência bancária 

(pode ser online). Eis os dados para a operação bancária: 

 

2º passo - Após realizar o pagamento da taxa, você deverá enviar um e-mail para uff.cco@gmail.com, 

anexando o comprovante de pagamento da inscrição. No campo ASSUNTO, você deverá escrever 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO. No corpo do e-mail, basta que você escreva seu NOME COMPLETO e 

indique o minicurso que deseja fazer (caso tenha optado por inscrição com minicurso): 

 

Minicurso 1 – Junção e(m) mudança: entre sintaxe, semântica e prosódia 
Ministrado pela Profª Drª Sanderleia Roberta Longhin (UNESP/SJRP). 

 
Minicurso 2 – Uma abordagem funcionalista da articulação de orações: a Teoria da Estrutura Retórica 

Ministrado pela Profª Drª Beatriz Nascimento Decat (UFMG) 
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INSCRIÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 

1º passo - Após escolher a forma de apresentação de trabalho pretendida (pôster ou comunicação individual), você 

deverá enviar um e-mail para uff.cco@gmail.com, com as seguintes informações: 

 

a) No campo ASSUNTO, você deverá escrever PÔSTER ou COMUNICAÇÃO (segundo a opção realizada).  

b) No CORPO do e-mail, você deverá escrever seu nome completo e título do trabalho. Caso o trabalho seja em 

coautoria, todos os participantes deverão fazer o mesmo. Você deverá incluir também a indicação do 

minicurso que pretende fazer (caso tenha optado por inscrição em minicurso). 

c) No ANEXO, você deverá enviar o resumo do seu trabalho, segundo as normas que constam em 

https://uffcco.files.wordpress.com/2017/11/i-circular-ii-seminc3a1rio-do-cco-versc3a3o-final.pdf.  
 

2º passo - Após o envio dessas informações, você deverá aguardar o parecer da comissão organizadora. Caso sua 

proposta de trabalho seja aprovada, você deverá fazer o pagamento da taxa de inscrição (Consulte a tabela de 

valores, no final deste informativo). O pagamento deverá ser realizado por depósito em conta poupança ou 

transferência bancária (pode ser online). Eis os dados para a operação bancária: 

 

3º passo - Após realizar o pagamento da taxa, você deverá enviar um e-mail para uff.cco@gmail.com, anexando o 

comprovante de pagamento da inscrição. No campo ASSUNTO, você deverá escrever COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO.  
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Anexo – Tabela de valores e prazos 

 

 

Ficou alguma dúvida? Envie e-mail para uff.cco@gmail.com 
Mais informações em https://uffcco.wordpress.com 

 

mailto:uff.cco@gmail.com
https://uffcco.wordpress.com/

